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Håndtering av støy, støv og rystelser, veileder 
 
Hensikt: Sikre at bruken av støyende maskiner og utstyr er til minst mulig belastning på våre omgivelser. 

Beskrivelse: 

 
Utendørs støygrenser for større arbeider 
Bygg- og anleggsvirksomhet med total driftstid mindre enn 6 uker bør ikke gi støy som overskrider følgende 
utendørs støygrenser (alle grenser gjelder ekvivalent nivå i dB over en fast periode, dag:12t, kveld: 4t og natt: 8t):   
 

 
 
For lengre driftstid skjerpes grenseverdiene for dag og kveld som vist i følgende tabell: 

 
 
Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Dersom det i spesielle tilfeller tillates avvik fra 
dette, og støygrensen overskrides, gjelder regelen om nabovarsel beskrevet i denne prosedyren. Avvik bør bare 
tillates dersom nattarbeidene er kortvarige. Støygrensen kan da heves fra 45 til 50 dBA for mindre enn 2 ukers drift 
og til 55 dBA for mindre enn 1 ukes drift. 
 
Innendørs støygrenser for større arbeider 
I noen situasjoner kan det bli aktuelt å stille krav til innendørs lydnivå, for eksempel i bebyggelse over tunneler. 
Følgende verdier gjelder for korte og langvarige arbeider:  
 

 
 
Krav om kartlegging og minimering av støy på prosjekt ved større arbeider 
Bygg- og anleggsstøy skal prognoses / risikovurderes før produksjonsoppstart. I mange tilfeller foreligger det 
informasjon fra byggherren i form av undersøkelser eller støyutredninger. Dersom det ikke foreligger informasjon 
om støy bør dette avklares med byggherren. I tillegg gjør vi i Skanska en egen risikovurdering av støy før oppstart.  
 
Dersom det forventes overskridelse av støygrensene skal det vurderes avbøtende tiltak. Ved svart støyende 
arbeider skal prosjektet søke om støydispensasjon gitt av kommunen.  
 
Eksempler av avbøtende tiltak kan være følgende:  
 

 Rørpressing istedenfor graving. 
 Diamantboring istedenfor betongbrekking. 
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 Støysvakt utstyr (hydraulisk istedenfor pneumatisk). 
 Dieselmaskiner m/kapslet motor  
 Vedlikehold av maskinene og begrense tomgangskjøring. 
 Utforming og bruk av brakker, containere, materialopplag etc. som støyskjermer. 
 Kompressorer og vifter monteres lengst bort fra bebyggelse og støydempes godt. 
 Drifstidbegrensninger 
 Tilbud om alternativt oppholdssted for dem som blir berørt. 
 Etablere plan for informasjon til naboer og loggføring av klager (se Nabovarsel). 
 Vurdere behov for målinger i anleggsperioden  

 
Regler for mindre arbeider 
Ved mindre arbeider kan nevnte støykravene fravikes. Som mindre arbeider regnes aktivitet som oppfyller følgende 
kriterier: 

 kun drift på dagtid (07-19), hverdager. 
 aktiviteten berører ikke andre naboformål enn boliger, overnattingssteder eller arbeidsplasser. 
 støyende fase har en varighet på maksimalt 2 uker med LpAeq mindre enn 70 dB alle dager, eller en 

varighet på maksimalt 1 uke med LpAeq mindre enn 75 dB alle dager. 
 aktivitetens omfang er ikke større enn tilsvarende oppføring av to eneboliger. 
 boring/pigging/spunting/pæling og aktivitet med tilsvarende dominerende aktivitet drives høyst 2 dager og 

med avstand minst 30 m fra nærmeste bygning. 
 
Nabovarsel 
Både større og mindre bygg- og anleggsarbeid bør varsles til naboer som er utsatt for vesentlig støy.  
 
Varsling bør alltid omfatte oppslag ved byggeplassen, og brev/personlig informasjon til de mest berørte naboene. 
Informasjon til større antall husstander og bruk av lokalavis m.m. vurderes når prosjektets størrelse tilsier dette. 
Ved store prosjekter, for eksempel med varighet over ½ år, nattdrift eller med spesielt støyende aktiviteter, bør det i 
tillegg arrangeres informasjonsmøter for berørte beboere.  
 
Varsling bør minst inneholde arbeidets art og hvorfor de støyende arbeidene er nødvendige, stipulert periode for 
støyende aktivitet, daglig arbeidstid og type aktivitet og hvem som er ansvarlig og hvordan den personen kan 
kontaktes.  
 
Det bør også informeres om hva som er gjort for å redusere støyen (for eksempel valg av støysvak metode/maskin, 
eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, mv.). Den ansvarlige for arbeidet skal alltid være tilgjengelig når 
arbeid pågår, og skal ha myndighet til å stanse arbeidet om nødvendig.  
 
Spesielt støyende aktiviteter som sprenging, spunting/pæling, alt arbeid på kveld eller natt og alt arbeid med boring 
eller pigging bør varsles separat og seinest 1 uke før arbeidet starter. Mindre arbeider bør varsles 1-2 dager før, og 
seinest når arbeidet starter. Andre støyende aktivitet bør varsles seinest 3 arbeidsdager før driftsstart. 
 
Støv og rystelser 
Støvreduserende tiltak skal alltid vurderes for å forhindre at støv blir en belastning for omgivelsene.  
Primært er tiltakene vanning og rengjøring av anleggsveier. Salting skal brukes sekundært.  
Bruk av spillolje eller andre lignende produkter er ikke tillatt. Opparbeiding av fast dekke bør vurderes for å 
redusere andelen støvproduserende arealer. 
 
Rystelses reduserende tiltak skal alltid vurderes når relevant. Dette kan være tid på døgnet slike arbeider 
gjennomføres eller ved bruk av metoder som medfører mindre rystelser.  
Det bør vurderes om det er behov for å avtale med naboer om hvilke tider slike arbeider skal gjennomføres. 
 
I nabobygninger, som kan bli berørt av rystelser fra våre arbeider, gjennomføres bevisopptak etter avtale med 
kunde. Risikovurdering, besiktigelse og måling av rystelser gjennomføres iht. krav angitt fra kunde.  
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Handlingsplan med utgangspunkt i intern veileder 
 
 
Støv 
Uønsket situasjon/hendelse 

 Støv på vei i Grytings gate hvor hovedtransporten foregår inn og ut av byggeplass.  
Tiltak for å hindre situasjon 

 Anleggsvei vannes for å hindre støvdannelse. 
 Sekundært tiltak for å redusere støv er å salte gravemasser inne på anleggsområdet. 
 Renhold tilkjørselgate ved behov. I perioder med økt trafikk økes frekvensen. 

 
Uønsket situasjon/hendelse 

 Støv på nærliggende eiendommer, bil og lignende. 
Tiltak for å hindre situasjon 

 Tiltak for å begrense støv som beskrevet ovenfor. Øvrige tiltak må vurderes dersom TE ikke 
etterkommer egne rutiner.  

 
 
Lysforurensning 
Uønsket situasjon/hendelse 

 Provisorisk belysning inne på anleggsområdet kaster sterkt lys inn på nærliggende eiendommer og er 
til sjenanse. 

Tiltak for å hindre situasjon 
 Belysning blir styrt av astro-ur som følger produksjonstider.  

Lyskastere er vendt slik at disse ikke lyser direkte på nærliggende eiendommer. 
 
 
Sprengningsarbeider og rystelser 
Uønsket situasjon/hendelse 

 Nærliggende offentlige og/eller private bygningsmasser og/eller personer blir utsatt for skade som 
følge av rystelse og sprengning i forbindelse med våre arbeider. 

Tiltak for å hindre situasjon 
 Entreprenør følger krav og retningslinjer i forbindelse med sprengningsarbeider og tiltak som er 

beskrevet i egen sikker jobb analyse. 
 
 
Skade på nærliggende eiendommer og/eller mennesker som følge av påkjørsel 
Uønsket situasjon/hendelse 

 Nærliggende offentlige og/eller private bygningsmasser og/eller personer blir utsatt for skade som 
følge av påkjørsel. 

Tiltak for å hindre situasjon 
 Entreprenør følger krav og retningslinjer i forbindelse med veiskiltplan, vegtrafikkloven og interne 

retningslinjer gitt i PSI (Personlig Sikkerhetsinstruks). 
 
 
 
 
Handlingsplan kontrollert  

Dato Vurdering 
ok/ikke ok 

Tiltak dersom ikke ok Merknader 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 


